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Introductie

Waarom een monster?Waarom een monster?
Ik heb verscheidene conferenties 
bijgewoond over multiple sclerose 
(MS). Elke keer verbaasde ik me over 
de manier waarop professionals over 
MS praten alsof het niets metMS praten alsof het niets met 
mensen te maken heeft. Ze laten een 
plastic model van de hersenen zien 
en zeggen dan: “MS heeft invloed op 
het lopen, MS verandert de werking 
van de blaas.” Vaak dacht ik: “Stel 
dat buitenaardse wezens deze 
conferenties zouden bezoeken (en 
dat doen ze!) dan denken ze vast dat 
MS een apart wezen is. Vervolgens 
vroeg ik me af hoe dat wezen g
genaamd MS - als het echt zou 
bestaan - er uit zou zien en wat het 
zou doen. Zo kwam ik op het idee 
van ‘het monster dat MS heet’.



Achtergrond informatie Werkt deze aanpak bijAchtergrond informatie
Rond diezelfde tijd ontstond onder 
psychologen belangstelling voor een 
nieuwe therapievorm genaamd 
‘narratieve therapie’ (verhalende 
therapie). Een van de ideeën achter deze

Al combinerend vroeg ik me af of mijn 
concept van een ‘monster’ toepasbaar zou 
kunnen zijn bij mensen met een 
chronische aandoening zoals MS. Ik 
behandelde op dat moment iemand die

Werkt deze aanpak bij 
iedereen?
Een aantal mensen zal deze aanpak 
onzinnig vinden. Natuurlijk is het zo dat er 
meer manieren zijn om met MS om te leren 
gaan maar veel van de mensen met MStherapie). Een van de ideeën achter deze 

therapie is dat het nuttig kan zijn als 
mensen zich hun stress voorstellen als 
iets tastbaars dat los staat van henzelf. Ik 
dacht daarbij aan Winston Churchill, die 
zijn tijd ver vooruit was toen hij zijn 

behandelde op dat moment iemand die 
vertelde dat hij de symptomen, 
veroorzaakt door zijn ziekte, ‘de verdelger’ 
had genoemd. Zo werd het MS-monster
geboren.

gaan, maar veel van de mensen met MS 
die met de aanpak van het MonSter 
hebben gewerkt, vinden dat ze hun 
gevoelens beter onder controle hebben. Ze 
vertellen dat ze het een prettige methode 
vinden omdat het niet alleen persoonlijkej j j j

depressie omschreef als een ‘zwarte 
hond’.

Met dit idee heb ik aansluiting gezocht bij 
de cognitieve gedragstherapie. Dat is een 

vinden, omdat het niet alleen persoonlijke 
problemen aanpakt, maar ook gebruikt kan 
worden binnen het gezin, eventueel met 
jonge kinderen. Ik hoop dat dit werkboek je 
op de een of andere manier zal helpen. 
Graag hoor ik je mening over het boekje en g g g p

werkwijze die veel professionals 
toepassen bij mensen die stress 
ondervinden. Bij deze therapie proberen 
gedragstherapeuten de prikkel die 
ongewenste gedrag of emoties 

g j g j
of het de discussie aangewakkerd heeft 
binnen je gezin. Ik wil graag weten of het 
heeft geholpen, maar ook als het niet 
geholpen heeft. Je reactie kun je sturen 
aan temhetmonster@msweb.nl. De 

veroorzaakt te koppelen aan ander, 
constructiever gedrag. 

@
redactie van MSweb stuurt je opmerkingen 
aan mij door.

Jo Johnson, Neuropsycholoog
Mei 2009



Gebruiksaanwijzing van het boek

‘Tem het MonSter’ is een van de manieren Het doel van dit werkboek is je een manierTem het MonSter  is een van de manieren 
waarop je MS het hoofd kunt bieden, maar 
het is niet voor iedereen even geschikt. 
Iedereen vindt uiteindelijk zijn eigen manier 
om met MS om te gaan. Psychologen en 
therapeuten kunnen daarbij een nuttige rol

Het doel van dit werkboek is je een manier 
van denken over MS aan te bieden, die je 
kan helpen om met MS om te gaan op 
verschillende momenten in je leven.  

Het werkboek neemt je mee door eentherapeuten kunnen daarbij een nuttige rol 
spelen, net als andere deskundigen en 
hulpverleners.

Het werkboek neemt je mee door een 
aantal stadia. 
Eerst gaan we uitzoeken welke vorm jouw 
MonSter heeft. Hoe ziet hij eruit? Welk 
gevoel geeft hij je? Wat laat hij je doen? 
Daarna kijken we hoe we het MonSterDaarna kijken we hoe we het MonSter 
kunnen temmen. Het doel daarbij is de 
invloed van MS op je leven te verminderen. 
Voordat je zelf aan de slag gaat om je 
MonSter onder controle te krijgen, bekijken 
we een aantal voorbeelden.



Hoe ziet jouw MonSter eruit?

Is het net een mens?Is het net een mens?

Een boze man of vrouw?

Een verwend kind?

Een irritante buurman?

Een bot familielid?

Of heeft hij meer van een dier?Of heeft hij meer van een dier?

Een sluwe slang?

Een zwarte hond?

Een logge olifant?

Een boosaardige kat?

Maar misschien is het alleen maar een 
ondefinieerbare blubber!



Hoe gaat het MonSter te werk?

We beginnen met het slechte nieuws 2 Onzichtbaar waarom het jou overkomt waarom jij ditWe beginnen met het slechte nieuws. 
Het goede nieuws komt in het volgende 
hoofdstuk aan de orde.

MS-monsters zijn…

2. Onzichtbaar
Een deel van de problemen die MS-
monsters veroorzaken kun je zien, zoals 
problemen met het lopen of 
veranderingen in je houding. Veel van de 
symptomen zijn echter onzichtbaar voor

waarom het jou overkomt, waarom jij dit 
verdient en hoe je het zover hebt kunnen 
laten komen. Hij wil dat je twijfelt aan je 
vroegere levensstijl en je afvraagt of je 
iets anders had moeten doen, zodat je 
geen MS zou hebben gekregen Het

1. Onvoorspelbaar
Alle monsters zijn verschillend. 
Misschien ken je iemand die ook moet 
leven met een MS-monster, maar zijn 
MonSter zal nooit hetzelfde zijn als dat

symptomen zijn echter onzichtbaar voor 
buitenstaanders. Anderen kunnen niet 
altijd ervaren hoe het is om bijvoorbeeld 
wazig te zien, je moe te voelen of 
concentratieproblemen te hebben. Ook 
kunnen ze niet weten hoe het is om 

geen MS zou hebben gekregen. Het 
monster wil dat je jezelf de schuld geeft. 
Hij wil je bezorgd en zenuwachtig maken 
en je je vechtlust ontnemen.

4 ControlefreaksMonSter zal nooit hetzelfde zijn als dat 
van jou. Hij is onvoorspelbaar en dat 
veroorzaakt spanningen. Je kunt niet 
voorspellen hoeveel werk je morgen 
aankunt, hoeveel tijd je dit weekend 
met je kinderen kunt spelen of hoe

steeds weer in te moeten leveren aan het 
MS-monster, doordat je steeds minder 
kunt. Dit is nog een van de wapens in zijn 
arsenaal: anderen kunnen het niet zien 
en dus niet aanvoelen. Je kunt je 

4. Controlefreaks
Het monster is een echte ‘controlefreak’, 
erger kun je je niet voorstellen. Hij 
herinnert je er graag aan dat hij 
onvoorspelbaar is, individueel en 
onzichtbaar maar ook dat hij je levenmet je kinderen kunt spelen of hoe 

goed je je de komende feestdagen zult 
voelen. Hij is elke dag anders en dat is 
een van zijn sterkste wapens. Hij vindt 
het leuk om je het gevoel te geven dat 
je niets kunt plannen, zodat je denkt

j
daardoor onbegrepen voelen. Dat maakt 
weer dat het monster heel tevreden met 
zichzelf is.

3. Individueel

onzichtbaar, maar ook dat hij je leven 
bestuurt. Hij heeft er plezier in je het 
gevoel te geven dat je leven zinloos is 
en dat je daar helemaal niets aan kunt 
veranderen.
Mensen die het monster opgedrongenje niets kunt plannen, zodat je denkt 

dat je geen grip meer op de zaak hebt 
en je machteloos voelt.

Ook al kunnen anderen gevolgen van MS 
ervaren, JIJ bent degene die met het 
monster moet leven, niet je partner, je 
vriend of je moeder. Het is een 
individuele ervaring. Het monster wil dat

Mensen die het monster opgedrongen 
hebben gekregen, ervaren hem vaak als 
een dief in de nacht. Stiekem steelt hij 
van alles van je: zoals je plannen voor 
de toekomst of je carrièremogelijkheden. 
Vaak steelt hij ook nog je talenten of 

je jezelf de schuld geeft, je afvraagt 
j g j

maakt hij je relatie kapot. Dit monster



vindt het fijn om je het gevoel te geven Wat laat hij je DOEN?vindt het fijn om je het gevoel te geven 
alles te verliezen en er niets voor terug te 
krijgen.

Hoe beïnvloedt hij je 
GEDACHTEN?

Wat laat hij je DOEN?
Hij geeft je bovenal het gevoel dat je 
niet meer bent wie je was. Hij 
benadrukt dat verlies zodat mensen 
zich soms heel anders gaan gedragen 
dan ze gewend waren. Ze huilen vaker,GEDACHTEN?

Het doet het monster goed als je denkt 
dat het geen zin meer heeft om te 
vechten, omdat je uiteindelijk toch 
achteruit zult gaan. Hij wil je het gevoel 

d t j l t b t d

dan ze gewend waren. Ze huilen vaker, 
schreeuwen op verkeerde momenten 
tegen familieleden, gaan niet meer uit 
en trekken zich terug uit hun 
vriendenkring.

geven dat je een last bent voor anderen 
en hij is helemaal in de wolken als je 
zelfmoordneigingen krijgt. Hij vindt het 
heerlijk als je keer op keer negatieve 
gedachten hebt, vooral ‘s nachts, tot je je
uiteindelijk te machteloos voelt om ookuiteindelijk te machteloos voelt om ook 
maar iets aan je leven te veranderen.

Welke GEVOELENS geeft hij?
Het monster is een kei in het geven van 

ll l i ti d ht Hij kt jallerlei negatieve gedachten. Hij maakt je 
droevig, boos, huilerig, schuldig, 
depressief en onzeker. Hoe 
vanzelfsprekender de negatieve 
gevoelens, hoe machtiger hij zich voelt.



Tem het Monster - het goede nieuws

Aan de diagnose MS kun je niets Stap 1 - Leer je MonSterAan de diagnose MS kun je niets 
veranderen en de toekomst kun je niet 
voorspellen. Door jouw MonSter te 
temmen, kun je wel de invloed van het 
MS-monster op je leven en op dat van je 
omgeving verminderen

Stap 1 Leer je MonSter 
kennen
Hoewel je MS-MonSter volledig 
onvoorspelbaar en onbestuurbaar lijkt, 
wijst onderzoek uit dat dat maar 
gedeeltelijk waar is Als je je MonSteromgeving verminderen. 

Neem het heft weer in handen door de 
volgende stappen te nemen:

1. Leer je MonSter kennen

gedeeltelijk waar is. Als je je MonSter 
goed kent, kan dat je helpen om hem 
onder controle te krijgen. Je kunt zijn 
gedrag leren kennen door een 
gedetailleerd dagboek bij te houden van 
wat hij doet Schrijf op wat hem aardiger

2. Maak hem minder persoonlijk

3. Maak hem zichtbaar

4. Bedenk dat MS het probleem is en 
niet jij

wat hij doet. Schrijf op wat hem aardiger 
of gemener maakt. Leg vast wat je 
activiteiten zijn, hoe gestrest je bent en 
welke emoties je voelt.

Leer over MS in het algemeen en overniet jij

5. Pak de cognitieve problemen aan

6. Pak de vermoeidheid aan

Leer over MS in het algemeen en over 
jouw MonSter in het bijzonder. Kennis is 
het beste wapen tegen onvoorspel-
baarheid, je krijgt daardoor meer vat op 
het MonSter. 
Let op: niet alle informatie op het internet 

7. Pak de emotionele problemen aan

8. Pak de fysieke problemen aan

9. Pak de omgeving aan

p p
of in bladen is betrouwbaar. Raadpleeg 
betrouwbare bronnen, zoals MSweb of 
MSVN. 



Stap 2 - Maak hem minder Je kan ook baat hebben bij een bezoekStap 2 Maak hem minder 
persoonlijk
Door je stoer voor te doen en je 
gevoelens te verbergen, kunnen 
anderen zich buitengesloten en 
daardoor machteloos voelen Praat met

Je kan ook baat hebben bij een bezoek 
aan een neuropsycholoog, vooral als je 
het gevoel hebt dat de emoties je boven 
het hoofd groeien. Je MS-verpleeg-
kundige, huisarts en neuroloog kunnen je 
verwijzen Daarnaast kunnen zij jedaardoor machteloos voelen. Praat met 

mensen over je MS-MonSter; wat hij 
doet en welk gevoel hij je geeft. 
Misschien kun je een paar goede 
vrienden in vertrouwen nemen en ze 
vertellen hoe je je voelt Psychologisch

verwijzen. Daarnaast kunnen zij je 
helpen met de behandeling van fysieke 
symptomen, zoals spierstijfheid, pijn en 
blaasproblemen. 

Soms helpt het om lotgenoten op tevertellen hoe je je voelt. Psychologisch 
onderzoek toont aan dat het opkroppen 
van je (negatieve) gevoelens je 
geestelijke en fysieke gezondheid kan 
schaden. 

Soms helpt het om lotgenoten op te 
zoeken die net als jij hun leven met een 
MS-monster moeten delen. Lokale 
afdelingen van de MSVN organiseren 
vaak bijeenkomsten waarop je andere 
mensen met MS kunt ontmoeten. Kijk j
hiervoor in de regionale bladen en op de 
sites van (lokale afdelingen van) de 
MSVN of op MSweb onder ‘TREFPUNT’.



Laat het MonSter je sociale leven niet 

Stap 3 - Maak hem zichtbaar
Je kunt je MS-MonSter zichtbaar maken. 

Als je je familie en vrienden niet vertelt 
wat je nodig hebt kunnen ze ook niet

omzeep helpen. Je manier van omgaan 
met je vrienden verandert misschien, 
maar het hoeft niet afgelopen te zijn, 
omdat het MonSter dat wil.

M k lij t j t k k tJe u je S o S e c baa a e
Geef hem om te beginnen een naam en 
beschrijf hem. 
Praat vervolgens met anderen over de 
onzichtbare symptomen zoals 
concentratieproblemen, vermoeidheid en 

wat je nodig hebt, kunnen ze ook niet 
weten hoe ze je moeten helpen. Wees 
specifiek en vermijd waardeoordelen. 
Zeg dus niet: “Ik heb het moeilijk omdat 
jullie zo slordig zijn.”, maar “Wil je die 
tas opruimen?” of “Wil je de afwas in de 

Maak een lijst van je sterke kanten. 
Mensen zijn vaak gericht op wat ze niet 
meer kunnen, maar bedenk juist wat je 
nog wél kunt. Wat waarderen anderen in 
je? Misschien is het je gevoel voor 
humor je geduld je vriendelijkheid of jep

verdriet.
Vertel wat helpt als je die onzichtbare 
symptomen voelt, zoals hoe het is om 
doodmoe te zijn of een schub te hebben.
Het zal je verbazen hoeveel partners van 

p j
vaatwasser zetten na het eten?”

Stap 4 - Bedenk dat MS het 
probleem is en niet jij
Je mag dan met het MonSter moeten

humor, je geduld, je vriendelijkheid of je 
vermogen om naar anderen te luisteren. 
Zorg dat je altijd naar iets toeleeft, hoe 
klein ook. 

Betrek je gezin: vraag je kinderen om temensen met MS hier niets van afweten.

Vertel aan anderen wat je nodig hebt. 
Veel mensen zeggen dat ze met hun 
hobby zijn gestopt of niet meer naar 

Je mag dan met het MonSter moeten 
leven, maar er is zoveel meer. Bedenk 
wat je vroeger - voor de diagnose -
interesseerde en kijk wat je nog wel 
kunt, maar wat je al een tijdje niet meer 
doet Misschien schilderde je graag las

Betrek je gezin: vraag je kinderen om te 
helpen het MonSter te tekenen en maak 
samen plannen om het MonSter te 
temmen. Het MonSter weerhoudt jullie 
ervan om samen leuke dingen doen, niet 
jij!vrienden gaan door de praktische 

obstakels die ze tegenkomen. Ze hebben 
daar alleen nooit iets van gezegd. Je 
vrienden willen het je juist graag 
gemakkelijk maken door de 

t di h d l d

doet. Misschien schilderde je graag, las 
je veel of luisterde je vaak naar muziek. 
Zoek nieuwe bezigheden. Er zijn 
mensen met een MS-monster die 
zeggen: “Ik heb zoveel problemen, ik 
kan niets nieuws leren.” Ik moet de

jij!

omstandigheden aanpassen, zoals de 
toegankelijkheid, timing en omgeving. 

kan niets nieuws leren.  Ik moet de 
eerste nog tegenkomen waarvoor dat 
echt zo is. Tegenwoordig zijn er zoveel 
activiteiten waaruit je kunt kiezen, op 
verschillende niveaus en op allerlei 
interessegebieden. Er zit vast iets voor g
jou bij.



Stap 5 - Pak de cognitieve 
bl

Als je merkt dat je cognitieve problemen 
h bt t l h t d j h i t fproblemen aan

Lang heeft men gedacht dat MS-
monsters alleen fysieke problemen 
veroorzaakten, maar sommige 
monsters blijken ook heel knap in het 

i d h t d k

hebt, vertel het dan aan je huisarts of 
neuroloog. Die kunnen je helpen of 
verwijzen naar een specialist.

Sommige mensen vinden het prettig om 
een ogenaamd Ne ro Ps chologischverminderen van het denkvermogen 

(de cognitieve vaardigheden). De 
meeste klachten hebben betrekking op 
een vermindere denksnelheid, 
vergeetachtigheid en concentratie-

bl Ni t i d t MS

een zogenaamd Neuro Psychologisch 
Onderzoek te doen om duidelijk te 
krijgen wat er precies aan de hand is. 
Ook kan het helpen om een uitgebreid 
dagboek bij te houden van de 
momenten waarop je geheugen enproblemen. Niet iedereen met MS 

heeft denkproblemen, maar veel 
mensen hebben ze een beetje.
Het is geen dementie, Alzheimer of 
een geestesziekte. Ook is het niets om 
je voor te schamen: het komt door je

momenten waarop je geheugen en 
denken beter of slechter zijn. Dat kan je 
helpen om te bepalen wanneer je deze 
problemen hebt en wanneer niet.

je voor te schamen: het komt door je 
MonSter, net als wazig zien of 
problemen met lopen.

Er zijn trucjes om deze problemen 
beheersbaar te houden zoals hetbeheersbaar te houden, zoals het 
bijhouden van een agenda en het 
maken van lijstjes.



LammoeiLammoei

MS-monsters kunnen mensen 
vreselijk uitputten.

Vermoeidheid bij MS varieert van 
persoon tot persoon maar het is iets Stap 6 - Pak de vermoeidheid Als je weet waar je grenzen liggen kunpersoon tot persoon, maar het is iets 
heel anders dan gewoon moe zijn na 
inspanning of na een lange werkdag. 
Hoe vaak heeft iemand - die niet met 

een monster hoeft te leven - niet tegen 
je gezegd: “Ja hoor, ik ben ook wel 

Stap 6 Pak de vermoeidheid 
aan
Gaandeweg zul je je grenzen leren 
kennen en leer je met de effecten van 
vermoeidheid om te gaan. Het bijhouden 
van een dagboek waarin je schrijft hoe

Als je weet waar je grenzen liggen, kun 
je beter inschatten wanneer je een keer 
over die grenzen heen kunt gaan. 
Daarna moet je wel de tijd nemen om uit 
te rusten en bij te komen. Een 
ergotherapeut MS-verpleegkundige ofeens moe.” of “ Meestal ben ik ‘s 

avonds ook doodop.”
NEE! NEE! NEE! Ze zijn niet op 

dezelfde manier moe zoals je dat bij 
MS kunt zijn. MS-vermoeidheid wordt 
wel omschreven als het gevoel dat je

van een dagboek waarin je schrijft hoe 
en wanneer je vermoeidheid opspeelt, 
kan je helpen je grenzen te bepalen en 
uit te vinden hoeveel inspanning je 
aankunt.

ergotherapeut, MS-verpleegkundige of 
huisarts kan je leren om met je 
vermoeidheid om te gaan. Ook kun je 
informatie vinden op verschillende MS-
sites en in boeken over 
MS(vermoeidheid)wel omschreven als het gevoel dat je 

net de marathon hebt gelopen of de 
hele dag een zak aardappelen hebt 

meegesjouwd. 
Op mijn werk hebben we besloten de 

vermoeidheid een andere naam te

Verdeel grotere taken, zoals je huis 
stofzuigen, in kleinere, beter uitvoerbare, 
bijvoorbeeld één kamer per dag. Laat 
zoveel mogelijk door anderen doen. Zo 
spaar je energie voor belangrijker zaken,

MS(vermoeidheid).

Stap 7- Pak de emotionele 
problemen aan
Iedereen die met een MonSter moet 
leven zal begrijpen wat negatievevermoeidheid een andere naam te 

geven, namelijk ‘lammoei’. Door 
vermoeidheid een andere naam te 
geven maak je onderscheid met 

gewone vermoeidheid. Door het woord 
‘lammoei’ te gebruiken, of welk ander 

spaar je energie voor belangrijker zaken, 
zoals het spelen met de kinderen en tijd 
voor jezelf en voor anderen.

Kijk vooruit. Sommige mensen hebben 
er baat bij om rust te nemen voor ze iets 

leven, zal begrijpen wat negatieve 
gevoelens zijn.

Voor veel mensen is het een grote schok 
als ze horen dat er een MS-monster bij 
ze is ingetrokken Maar ook als het geenwoord je er maar voor kiest, fungeert 

dat woord als signaal naar je familie 
en vrienden. Ze weten dan hoe je je

op dat moment voelt. In eerste 
instantie klinkt het misschien vreemd, 
maar het blijkt vaak goed te werken

j
inspannends gaan doen. Een voorbeeld: 
als je weet dat je een trouwerij hebt of 
een lange reis gaat maken, zorg dan dat 
je in de dagen ervoor genoeg rust neemt 
en plan ook na de gebeurtenis een 

ze is ingetrokken. Maar ook als het geen 
schok is, voelen de meeste mensen zich 
toch verdrietig, boos, schuldig en 
opstandig.

maar het blijkt vaak goed te werken. rustperiode in.



D t ij h l l ti h t E ij ij i d t MS lf k V hill d f t ij i l dDat zijn heel normale reacties op het 
verlies van de hoop en dromen die je 
had toen je nog zonder een MS-monster
door het leven ging. Vlak na de diagnose 
zijn deze emoties het hevigst. Maar bij 
het komen en gaan van nieuwe verliezen

Er zijn aanwijzingen dat MS zelf ook 
invloed op het brein uitoefent en 
depressiviteit en ongerustheid kan 
veroorzaken.

Praat over je emoties met je familie en

Verschillende factoren zijn van invloed 
op je stemming, zoals vermoeidheid, 
slaaptekort en je eetpatroon. Maar als 
daar al iets aan gedaan is en je voelt je 
nog steeds neerslachtig, zorg dan dat je 
h l k ij thet komen en gaan van nieuwe verliezen 

of uitdagingen zullen deze gevoelens 
terugkomen en weer weggaan, 
afhankelijk van wat je MonSter uitspookt. 

Praat over je emoties met je familie en 
vrienden. Mocht je je neerslachtig blijven 
voelen, of boos en huilerig, vertel het dan 
aan je MS-verpleegkundige, huisarts of 
neuroloog, dan kunnen ze er rekening 
mee houden

hulp krijgt.

Meer informatie vind je op MSweb onder 
MÉÉR over MS Klachten.

mee houden.



Stap 8 - Pak de fysieke Bedenk dat het niet altijd het MonSter Sommige mensen vragen voorStap 8 Pak de fysieke 
problemen aan
Jarenlang konden MS-monsters
ongestoord hun gang gaan omdat er nog 
geen goede behandelingen waren. Voor 
veel van de symptomen zijn er nu

Bedenk dat het niet altijd het MonSter 
hoeft te zijn dat problemen veroorzaakt. 
Zorg ervoor dat je gespitst bent op nieuwe 
MS-problemen, maar ook op niet-MS-
gerelateerde problemen. Vraag bij twijfel 
een second opinion aan

Sommige mensen vragen voor 
Sinterklaas of hun verjaardag 
alternatieve cadeautjes, zoals een 
maand strijken of een keer 
boodschappen doen. Deze 
cadeautjes vervangen natuurlijk nietveel van de symptomen zijn er nu 

behandelingen, zoals tegen vermoeid-
heid, seksuele problemen, pijn, incon-
tinentie en loopproblemen. 
Specialisten willen je graag helpen om 
het monster te temmen Ze kunnen je

een second opinion aan.

Stap 9 - Pak de omgeving aan
Hoe zit het met de mensen om je heen? 
Aan de wonden van het MonSter kun 
alleen jij iets doen maar ze veroorzaken

cadeautjes vervangen natuurlijk niet 
de ‘echte’ cadeautjes; het zijn kleine 
dingen, maar alle beetjes helpen.

Als bedrijven en instanties niet 
toegankelijk zijn laat het danhet monster te temmen. Ze kunnen je 

advies geven over de behandeling van 
de meeste fysieke problemen, ook als 
het gaat om problemen waar je je voor 
schaamt. Ze hebben al die gênante 
problemen echt al eens eerder gehoord!

alleen jij iets doen, maar ze veroorzaken 
ook problemen waarbij anderen, zoals je 
familie of vrienden kunnen helpen. 

Zeg het als er iets is wat anderen voor je 
kunnen doen Door alles zelf te (willen)

toegankelijk zijn, laat het dan 
aan de directie weten. 
Ze zijn verplicht om 
goederen en diensten 
bereikbaar te maken
voor iedereen.problemen echt al eens eerder gehoord!

Als je al langer met jouw MonSter leeft, 
loop dan je bestaande klachten geregeld 
langs en vraag of er nieuwe 
behandelmogelijkheden zijn.

kunnen doen. Door alles zelf te (willen) 
doen, ondertussen overkokend van 
frustratie, voed je het MonSter. Misschien 
helpt het als je kinderen simpelweg hun 
kleren in de wasmand gooien of altijd iets 
meenemen als ze naar boven te lopen. Je

voor iedereen. 
Als dat niet het 
geval is, moeten 
ze mensen 
daarover 
informeren. 

Soms zien medici en hulpverleners 
andere ziekten over het hoofd. Ze 
denken dat alle kwalen van het MS-
monster afkomstig zijn, terwijl ze in 
werkelijkheid door iets anders worden 

meenemen als ze naar boven te lopen. Je 
huisgenoten kunnen ook helpen door de 
radio en TV niet te hard te zetten, af en 
toe de auto te wassen of een keer te 
koken.

Ondernemers 
horen dat te weten, 
maar dat is helaas
niet altijd het geval!

veroorzaakt.



KERNBOODSCHAP

Je kunt de diagnoseJe kunt de diagnose 
niet veranderen, 
maar wel de invloed 
die het MonSter op je 
uitoefent.



AANVALSPLANNEN
Voorbeelden van anderen



1. Maak een tekening van je MonSter

2. Hoe is het om met jouw MS-MonSter te leven?

3. Voorbeelden van aanvalsplannen

4 Jouw aanvalsplan4. Jouw aanvalsplan

5. Deel je plan met anderen





VOORBEELDPLANNEN

Hoe ziet het leven met jouw MonSter eruit?Hoe ziet het leven met jouw MonSter eruit?

Voorbeelden van anderen:



Welk gevoel geeft hij je?Welk gevoel geeft hij je?

Voorbeelden van anderen:



Wat laat het MonSter je doen?Wat laat het MonSter je doen?

Voorbeelden van anderen:



Bedenk een aanvalsplan
enkele voorbeelden
Sommige mensen denken dat aanvallenSommige mensen denken dat aanvallen 
agressief en zonde van de tijd is. Hier is 
het gewoon een manier om te plannen hoe 
jij je MonSter controleert in plaats van 
omgekeerd.

Het MonSter leren kennen

Voorbeelden:



Het MonSter zichtbaar maken

Voorbeelden



Herinner je je oude ‘ik’

Voorbeelden:



Aanpak van vermoeidheid

Voorbeelden:



Emotionele problemenEmotionele problemen 
aanpakken

Voorbeelden:



Fysieke problemenFysieke problemen 
aanpakken

Voorbeelden:



Aanpak van de omgevingAanpak van de omgeving

Voorbeelden:



Je bent begonnen met uit te zoeken hoe het MS-MonSter jou beïnvloedt en je hebt voorbeelden 
gezien van hoe anderen het aanpakken om hun MonSter te temmen.
Nu ga je je eigen aanvalsplan maken, zodat je weer de controle over je eigen leven terugkrijgt.



Mijn persoonlijke aanvalsplan









Wat kan ik aan mijn fysieke problemen doen?





Wat nu?

1 Het is belangrijk om je aanvalsplan 5 Deel je plan om het MonSter te1. Het is belangrijk om je aanvalsplan 
zo snel mogelijk uit te voeren.

2. Vertel iemand wat je wilt bereiken, 
zodat die je kan helpen om je eraan 
te houden (een soort Weight

5. Deel je plan om het MonSter te 
verslaan met mensen die ook een 
dergelijk plan hebben. Moedig 
elkaar aan. Maak bijvoorbeeld een 
topic op het forum van MSweb.

6 Geef je mening over dit boekjete houden (een soort Weight
Watchers).

3. Hang een einddatum aan al je 
doelen met een duidelijk tijdstip en 
vink ze af Dat geeft je het gevoel dat

6. Geef je mening over dit boekje.

Jouw mening
Wil je iets kwijt over dit boekje? De 
auteur en MSweb willen heel graag 
horen wat jij ervan vindt Jouwvink ze af. Dat geeft je het gevoel dat 

je ook echt iets hebt bereikt. Stel 
jezelf realistische en haalbare 
doelen.

4. Pas je plan elk half jaar aan en

horen wat jij ervan vindt. Jouw 
commentaar kan helpen volgende 
edities te verbeteren. Stuur een e-mail 
naar de redactie van MSweb via 
temhetmonster@msweb.nl.

4. Pas je plan elk half jaar aan en 
bewaar je oude plannen. Bekijk je 
plan regelmatig, zodat je kunt zien 
wat je hebt bereikt.



Achtergrondinformatie

AchtergrondartikelenAchtergrondartikelen
Narrative in health care healing:
patients, practitioners, profession and
community door John D Engel. Uitgeverij
Radcliffe Oxford.

Narrative medicine, honoring the stories
of illness door Rita Charon. Uitgever
Oxford University Press, USA.

CBT for chronic illness and palliativeCBT for chronic illness and palliative
care: a workbook and toolkit door Nigel
Sage et al. Uitgeverij Wiley-
Interscience.



Referenties MS in NederlandReferenties MS in Nederland

Multiple sclerose (MS) is de meest 
voorkomende neurologische 
aandoening bij jong volwassenen. In 
Nederland hebben ongeveer 16.000

Thomas, P.W. et al. (2006)
Psychological interventions for multiple
sclerosis. Cochrane Database of
S t ti R i A ti l N

Langenmayr, A. and Schöttes N.
(2000) Psychotherapy with multiple
sclerosis patients. Psychological Reports,
86: 495 508 Nederland hebben ongeveer 16.000 

mensen MS. MS is het resultaat van 
schade aan de myeline - het 
beschermende laagje om de 
zenuwbanen van het centrale 
zenuwstelsel. De schade verstoort 

Systematic Reviews : Article. No:
CD004431.

McCabe, M. (2007) Coping and
psychological adjustment among people
with multiple sclerosis Journal of

86: 495-508.

Lincoln, N.B. et al. (2003) Treatment of
cognitive problems for people with
mutliple sclerosis. International Journal of
Therapy and Rehabilitation 412-16

berichten tussen de hersenen en 
andere delen van het lichaam. Voor 
sommige mensen geldt dat MS wordt 
gekarakteriseerd door perioden van 
terugval en herstel, terwijl het voor 

with multiple sclerosis. Journal of
Psychosomatic Research, 56: 355 – 361.

Therapy and Rehabilitation, 412 16.

Beiske, A.G. et al. (2008) Depression
and anxiety amongst multiple 
sclerosispatients.
European Journal of

anderen een progressieve vorm 
heeft. 

Het verloop van MS is voor iedereen 
anders en dat maakt leven met MS 

European Journal of
Neurology,15: 239-245.

onvoorspelbaar. 



MSweb werkt samen met MSVN (MS 
Vereniging Nederland) en MS Research 
in MS Nederland.

MSweb is de vraagbaak en ontmoe-
tingsplek voor mensen met MS op het 
internet. 

MSVN zet zich in om voor nu en in deMSVN zet zich in om voor nu en in de 
toekomst de behandeling en zorg voor 
mensen met MS te waarborgen, door 
belangenbehartiging, informatievoor-
ziening en lotgenotencontact. 

MS Research stimuleert en financiert 
wetenschappelijk onderzoek en geeft 
voorlichting aan het grote publiek. 



Contactinformatie

MSweb:
www.msweb.nl
info@msweb.nl

MS Vereniging Nederland:
www.msvn.nl
MS telefoon: 0900 – 8212108 
Mensen met MS bieden hier een 
luisterend oorluisterend oor.
info@msvn.nl

MS Research:
www.msresearch.nl
info@msresearch nlinfo@msresearch.nl

MS Nederland:
www.msnederland.nl



Colofon

Tem het MonSter is een uitgave van MSweb.

Oorspronkelijke titel: Shrinking the monster, 
verschenen bij Multiple Sclerosis Society, 
Groot-Brittannië in 2009 
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MSweb wil een zo accuraat mogelijke bron van 
informatie over multiple sclerose zijn. Deze serie is 
gebaseerd op professioneel advies en de meninggebaseerd op professioneel advies en de mening 
van experts, maar vertegenwoordigt geen 
therapeutische aanbevelingen of voorschriften. Voor 
specifieke informatie en advies kun je het beste 
contact opnemen met je neuroloog of huisarts.
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